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Família gasta R$ 755 por 
mês para morar no ABC
Região cara. Pesquisa do Inpes-USCS revela que gasto com moradia na região, que inclui financiamento, aluguel, condomínio e  
contas como água ou luz, é o mais caro em dez anos. Custos refletem o aquecimento do mercado imobiliário e o acesso a bens PÁG. 02

Movimentação em albergue de Santo André aumentou desde que a onda de frio chegou à região | ANDRÉ AMERICO/METRO ABC
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FRIO E ALERTA
Prefeituras reforçam atendimento para 
moradores de rua. Temperaturas 
baixam ainda mais PÁG. 02

Qual será o nome 
do príncipe de 
Cambridge?

País perde 
Djalma Santos e 
Dominguinhos

Herdeiro do trono da Grã-Bretanha 
é apresentado, mas nome do bebê 
ainda é um mistério PÁG. 08

Ex-lateral-direito morreu em Uberaba 
aos 84 anos. Sanfoneiro perdeu a luta 
contra o câncer aos 72 anos  PÁGS. 10 E 16

AGORA É SÉRIO MESMO
SÃO PAULO TENTA SE REENCONTRAR 
CONTRA O INTER NO MORUMBI. NO 

MINEIRÃO, GALO DECIDE LIBERTADORES 
COM DESVANTAGEM PÁGS. 14 E 16

Juventude 
sofre no 
1º dia da 
Jornada 
Jovens católicos brasileiros e 
estrangeiros sofrem nos trens e 
metrô do Rio de Janeiro PÁG. 05
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Veja os principais dados 

da pesquisa do 

Inpes-USCS sobre 

habitação
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Morar no ABC nunca foi tão 
caro. Pesquisa realizada pe-
lo Inpes-USCS (Instituto de 
Pesquisas da Universida-
de Municipal de São Caeta-
no) mostra que o valor mé-
dio gasto com habitação é 
o maior desde o início das 
pesquisas socioeconômicas. 
Dados de entrevistas rea-
lizadas em fevereiro des-
te ano com 1.050 pessoas 
mostram valor médio de R$ 
239,60 por pessoa. Em uma 
família em média com três 
pessoas, o valor total no 
mês chega a R$ 754,74.

Em fevereiro de 2003, 
a média per capita era de 
R$165,83, ou gasto familiar 
de  R$ 522,36.

O cálculo leva em conta, 
além de valores com parce-
las de financiamento ou alu-
guel, IPTU, água e luz, tele-
fone, internet e televisão.

Apesar do valor não dis-
tinguir famílias que pagam 
aluguel ou tenham imóvel 
próprio, o responsável pe-
lo estudo, Leandro Prearo, 

afirma que os gastos são si-
milares. “Nas famílias com 
imóvel quitado, há gasto 
maior por exemplo com in-
ternet e televisão”, disse.

Para o pesquisador, o 
aumento reflete preços al-
tos cobrados pelo merca-
do imobiliário, mas indi-
ca também maior acesso à 
bens. “É mais fácil hoje em 
dia ter computador, inter-
net em casa. Além de maior 
acesso a programas de fi-
nanciamento de imóveis”, 
afirmou Prearo. 

Despesas. Famílias do ABC desembolsam, em média, R$ 754,74 por mês com itens como aluguel, água, luz e internet 

Gasto com habitação 
é o maior em 10 anos

44%
f t
habitaç tr

egião alor
gast espectivament

VANESSA
SELICANI
METRO ABC

Frio faz ABC reforçar atendimento nas ruas

Movimentaç t | ANDRÉ AMERICO/METRO ABC

As prefeituras reforçaram 
o atendimento à população 
de rua com chegada do frio 
nesta semana. Além dos al-
bergues, Santo André e São 
Bernardo disponibilizarão 
espaços para casos de emer-
gência em prédios públicos.

De acordo com a secre-
tária de Desenvolvimento 
Social e Cidadania de São 
Bernardo, Márcia Barral, 
a lotação nunca foi atingi-
da. Até agosto, o município 
oferecerá 190 postos. “Parte 
das pessoas que estão na rua 
tem familiares na cidade e 
na época de frio recorrem a 
eles. Mas mesmo assim, au-
mentamos as vagas”. 

O prédio da Sedesc (Se-
cretaria de Desenvolvimen-

to Social e Cidadania) pode-
rá receber pessoas em casos 
de emergência. Equipes da 
cidade monitoram 45 áreas 
onde a população de rua se 

concentra, sendo apenas 30 
delas ativas.

 Em Santo André, a admi-
nistração disponibiliza 180 
vagas em albergues. Assim 
como em São Bernardo, pré-
dios municipais estão pre-
parados para receber mais 
pessoas em caso de emer-
gência, segundo  informou 
a Prefeitura.

São Caetano é a única a 
não ter rede própria de aco-
lhimento. Na  cidade, a po-
pulação em situação de rua 
é encaminhada para insti-
tuições conveniadas.

As pessoas que procuram 
o serviço dos albergues re-
cebem refeição, estadia pa-
ra a noite, banho e atendi-
mento social.  METRO ABC

Veja os contatos que po-
dem ser acionados para au-
xiliar um morador de rua.
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Os seis primeiros meses de 
2013 registraram o menor 
índice de geração de em-
prego na região dos últimos 
quatro anos. Desde 2009, 
quando o saldo foi negativo, 
o ABC não fechava o semes-
tre com volume tão baixo 
de vagas criadas com cartei-
ra assinada.

Os dados, divulgados on-
tem pela União, estão em 
pesquisa do Caged (Cadas-
tro Geral de Empregados e 
Desempregado), do ministé-
rio do Trabalho e Emprego.

Entre janeiro e junho, 
Santo André, São Bernardo 

e São Caetano contabiliza-
ram saldo (a diferença entre 
admissões e demissões) de 
7.544 postos.

A comparação com anos 
anteriores mostra que são 
quase 450 vagas a menos 
que no primeiro semestre 
do ano passado e cerca de 
10 mil vagas a menos do 
que em 2010 – o melhor dos 
últimos períodos.

O número de oportunida-
des criadas em 2013 só não 
é menor do que em 2009. 
Naquele ano, marcado pela 
crise financeira mundial, a 
região fechou o primeiro se-

mestre com saldo negativo 
de 11.120 vagas.

Para o professor de Eco-
nomia da USCS (Universi-
dade de São Caetano) Ra-
damés Barone a explicação 
pode estar no esgotamento 
de uma das estratégias da 
economia brasileira. 

“O mercado de crédito e 
consumo não tem mais sus-
tentado a produção. Os in-
vestimentos não estão sen-
do feitos e a tendência é de 
queda. O governo reviu pa-
ra baixo a previsão de cresci-
mento e esse é outro sinal de 
piora”, afirmou.  METRO ABC

Mercado de trabalho. Dados divulgados ontem pelo governo federal mostram que 
volume de criação de vagas com carteira assinada no ABC é o menor em quatro anos

Geração de emprego 
tem pior semestre 
desde a crise de 2009

Saldo da diferença entre 
o número de admissões e 
demissões no primeiro se-
mestre de cada ano no ABC

	  7.544 vagas

	  7.986 vagas

	  14.013 vagas

	  17.621 vagas

	  -11.120 vagas

Balança

Negócios

Exército se reúne 
com empresários 
na Metodista

Representantes do Exér-
cito se reúnem hoje com 
empresários do ABC na 
Universidade Metodis-
ta, em São Bernardo, pa-
ra tratar de oportunidades 
de negócios. Os milita-
res farão palestra sobre 
os projetos estratégicos e 
apresentarão os produtos 
e serviços que são de ne-
cessidade das Forças Ar-
madas. O encontro, que 
será aberto pelo prefeito 
de São Bernardo, Luiz Ma-
rinho (PT), tem por objeti-
vo inserir a indústria local 
nos segmentos de defesa e 
segurança.  METRO ABC

Drenagem

Córrego da avenida 
das Nações terá 
obras de R$ 29,5 mi 

A Prefeitura de Santo An-
dré celebrou ontem com a 
Caixa Econômica Federal 

acordo para dar início às 
obras de canalização e re-
composição estrutural do 
córrego Guaixaya, na ave-
nida das Nações. O valor 
do investimento, em parte 
financiado pelo PAC (Pro-
grama de Aceleração de 
Crescimento), é de R$ 29,5 
milhões, sendo R$ 7,1 mi-
lhões da Prefeitura. O pro-
jeto executivo da obra, 
que deverá minimizar as 
enchentes na região, será 
iniciado no mês que vem. 
O prazo de conclusão é de 
22 meses.  METRO ABC

Lançamento

Revista Raízes 
completa 25 anos 
em São Caetano

A Fundação Pró-Memória 
de São Caetano lança na 
segunda-feira, às 19h30, 
no teatro Santos Dumont 
(Avenida Goiás, 1.111, 
Bairro Santa Paula), a 47ª 
edição da revista Raízes. O 
evento é parte dos feste-
jos de 136 anos da cidade 
e marca também o aniver-
sário de 25 anos da publi-
cação, referência regional 
na área de história e me-
mória.  METRO ABC
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Seis policiais do Denarc pre-
sos por suspeita de envol-
vimento com o tráfico de 
drogas foram reconhecidos 
por quatro traficantes on-
tem durante uma audiência 
de reconhecimento na sede 
do Ministério Público, em 
Campinas.  

Os agentes são acusa-
dos de receber dinheiro pa-
ra facilitar a ação do bando, 

além de promover seques-
tros e extorsões.

Um dos policiais, Rodri-
go Gomes de Mello, não foi 
reconhecido e deve ser li-
bertado. Os outros dois po-
liciais presos são de Campi-
nas e, embora tenham sido 
levados à sede do MP, se re-
cusaram a passar pelo pro-
cedimento por orientação 
da defesa.  METRO CAMPINAS

Denarc. Traficantes 
reconhecem policiais

Teve início ontem, no Fórum 
da Barra Funda, o julgamen-
to do motoboy Sandro Dota, 
acusado de matar a cunha-
da, Bianca Ribeiro Consoli, 
de 19 anos. O crime aconte-
ceu em setembro de 2011 na 
casa em que a jovem vivia, 
na zona leste. Segundo a Pro-
motoria, Dota a matou por-
que ela se recusou a manter 
relações sexuais com ele.

A primeira testemunha 

a depor foi a mãe da jovem, 
Marta Maria Consoli. Ela 
afirmou que  passou a des-
confiar dele como autor do 
crime apenas após os laudos 
periciais. O exame de DNA 
confirmou que o material 
encontrado sob as unhas da 
vítimas era de Dota. 

Ele está preso desde 2011, 
mas nega ser o autor do cri-
me. Outras 18 testemunhas 
serão ouvidas.  METRO

Crime. Começa júri de 
acusado de matar cunhada

Uma semana depois de o 
MP (Ministério Público) acu-
sar 11 policiais e dois de-
legados do Denarc (Depar-
tamento de Narcóticos) de 
envolvimento com o tráfi-
co de drogas, o governo es-
tadual publicou decreto no 
“Diário Oficial” de ontem  
determinando mudanças na 
Polícia Civil.

A Corregedoria vai pas-
sar a funcionar 24 horas 
para receber denúncias de 
desvios de conduta. Para is-
so, as equipes responsáveis 
por investigar  crimes prati-
cados por policiais civis vão 
quase dobrar de tamanho. 

“Teremos 10 policiais 
trabalhando todas as noi-
tes”, disse o corregedor-ge-
ral, Nestor Sampaio Pen-
teado Filho.

Segundo ele, umas das 
maiores vantagens do no-
vo modelo  está no fato de 
que “quem faz a ocorrência 
prossegue na investigação”. 

Além disso, a Corregedo-
ria criou um programa que 
cruza dados de policias que 
cometem crimes. 

A ideia é criar um per-
fil padrão para investir em 
medidas de prevenção. “A 
partir de um cadastro com 
as informações dos policias 
que cometem crimes, va-
mos chegar a um perfil pa-
drão”, diz Penteado Filho. 

Ontem, mais um poli-
cial que estava foragido se 
entregou. Danilo da Silva 
Nascimento se apresentou. 
Um delegado já foi solto e 
três agentes continuam fo-
ragidos.  METRO

Segurança. Corregedoria da Polícia Civil  funcionará 24 horas. Estado também vai criar 
sistema de cruzamento de dados para traçar perfil de agentes que cometem crimes

PM cumpre mandados em Campinas | THOMAZ MAROSTEGAN/METRO CAMPINAS

SP aperta cerco contra 
policiais ‘bandidos’

Carlos Scappini (à esq.) e Cláudio Bianchini (com o troféu)  | ANDRÉ PORTO/METRO

Metro é homenageado
O Metro foi homenageado 
na noite de anteontem na 
edição de 25 anos do even-
to Marketing Best, consi-
derada a mais importante 
premiação do marketing 
brasileiro. A cerimônia 
aconteceu na Sala São 
Paulo, no centro, e tam-
bém homenageou outras 
35 empresas consideradas 
relevantes pelo mercado.

O prêmio é organizado 

pela editora Referência e 
MadiaMundoMarketing, 
em parceria com a Acade-
mia Brasileira de Marke-
ting. O presidente do Me-

tro, Cláudio Bianchini, e 
o diretor comercial e de 
marketing, Carlos Scappi-
ni, receberam o troféu das 
mãos do presidente da edi-
tora Referência, Armando 
Ferrentini.  

 METRO

Menos de um mês depois 
de cancelar a licitação de 
R$ 46 bilhões das empre-
sas de ônibus, a prefeitura 
decidiu suspender a con-
corrência  para a troca dos 
radares da capital. 

A licitação, aberta no 
início do mês, previa a tro-
ca de 436 radares por equi-
pamentos do tipo LAP (Lei-
tor Automático de Placas), 
por um valor de R$ 704 
milhões. Seriam trocados 
74% dos 587 radares da ci-
dade. Também estava pre-
vista a instalação de ou-
tros 85 novos aparelhos.

Os equipamentos per-
mitiriam à CET (Compa-

nhia de Engenharia de 
Tráfego) saber se um veí-
culo é roubado e enviar 
um alerta à polícia. Além 
disso, permitem medir a 
velocidade média de um 
veículo em determinado 
trecho. Com isso, mesmo 
freando ao se aproximar 
do radar, o motorista po-
derá ser multado por ex-

cesso de velocidade. 
A Secretaria dos Trans-

portes afirma que sus-
pendeu a licitação após 
questionamentos de TCM 
(Tribunal de Contas do Mu-
nicípio) e da Justiça. Uma 
das empresas participan-
tes questionou o critério 
de avaliação e julgamen-
to das propostas. O TCM 
questiona a modalidade 
de contratação escolhida. 
A secretaria afirma que 
em até 10 dias irá prestar 
todos os esclarecimentos.

Suspensa licitação de 
R$ 704 mi para radares

587
é o número de radares 
existentes na cidade de  
São Paulo atualmente.

PRINCIPAIS AUTUAÇÕES 
EM MIL

1º semestre 

de 2012

Variação

1º semestre 

de 2013

RODÍZIO VELOCIDADE
INVASÃO A

FAIXA EXCLUSIVA
TOTAL

PRINCIPAIS AUTUAÇÕES 
TOTAL

1.053

1.026

1.511 

1.478

162,1

225,7

4.840

4.789

-2,5% -2,5% 39% -1%

MÁRCIO 
ALVES 
METRO SÃO PAULO

O número de multas aplica-
das a motoristas que invadem 
as faixas de ônibus registrou 
aumento de 39% no primei-
ro semestre deste ano, quan-
do comparado ao mesmo pe-
ríodo de 2012. 

Segundo balanço divulga-
do pela CET (Companhia de 
Engenharia de Tráfego), fo-
ram 225,7 mil autuações apli-
cadas nos seis primeiros me-
ses deste ano, ante 162,1 
mil do primeiro semestre de 
2012. Esse foi o tipo de multa 
que mais cresceu.

O valor da multa varia de 
R$ 53,20 (invasão de faixa à 
direita) a R$ 127,69 (transitar 
no corredor à esquerda).

No primeiro dia de fiscali-
zação das novas faixas de ôni-
bus das avenidas Paulista e Dr. 
Arnaldo, foram aplicadas 305 
multas.  Levando-se em con-
ta que a via exclusiva funcio-
na 16 horas por dia, a média 
é de uma multa a cada três 
minutos. 

Na faixa exclusiva da mar-
ginal Pinheiros, foram 384 au-
tuações.  METRO

Multas por 
invasão de 
faixa de 
ônibus 
disparam
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PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Exp siçã issi nária “Ajuda à Igreja que Sofre”. 
Largo da Carioca, Centro. Grátis. Até sexta. O local 
também é um dos pontos oficiais para confissões 
durante a Jornada, com 20 confessionários e 40 
padres de diferentes nacionalidades
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Francisco irá para Aparecida (SP)

Chegada ao Seminário 
Missionário Bom Jesus, em 
Aparecida

Visita à Basílica de Aparecida 
para veneração da Virgem Maria

Celebração de missa no 
Santuário Nacional para 15 mil 
pessoas, com transmissão em 
telões do lado de fora

Almoço no Seminário Bom Jesus

Papa desembarca no Rio

Visita aos doentes do Hospital 
São Francisco de Assis, na Tijuca

8h15

9h30 
 

10h 

10h30 
 
 

13h

17h25

18h30

Exposição “Odetinha”, com os objetos e 
documentos do Processo de Beatificação de Odette 
Vidal de Oliveira. Paróquia Imaculada Conceição 
(praia de Botafogo, 266, Botafogo). Até 29/7. Grátis

ExpoCatólica (feira de livros e artigos religiosos), 
FÉstival (festival internacional de turismo religioso), 
Bote Fé Brasil (shows, entretenimento e cultura)  
e Expo Vocacional (feira de congregações  
e comunidades religiosas). Até sexta. Riocentro  
(av. Salvador Alende, 6.555, Barra da Tijuca). Grátis

Encontro com o ator americano David Henrie e com o 
produtor mexicano Eduardo Verástegui, no ciclo Cinema + 
Fé. Exibição do filme "Espaço interior". Quadra da Unidos 
da Tijuca (av. Francisco Bicalho, 47, Santo Cristo). Grátis

13
h

Fórum Social da Juventude. Além de debates   
e workshops, show com MC Marcinho. Show: 18h30.  
No Parque Manguinhos – Biblioteca de Manguinhos  
(av. Dom Hélder Câmara, 1.184). Grátis

Orquestra Sinfônica de Cascavel e concerto do 
compositor e pianista Marcelo Cesena. No Teatro João 
Caetano (praça tiradentes, s/n, Centro). Grátis

Exibição do filme 
“A Paixão de 
Cristo”. Morro do 
Cantagalo. Grátis.

Show do cantor de 
pop rock cristão Matt 
Maher, do Arizona. 
Arcos da Lapa. Grátis

AGENDA CULTURALAGENDA DO PAPA

Tra rte é o 

gargalo da JMJ 
A dificuldade de transporte en-
tre os países na América Lati-
na pode ter sido um dos obstá-
culos para a inscrição de mais 
peregrinos na JMJ. Os organi-
zadores registraram 355 mil ins-
crições para a Jornada, sendo a 
maioria de brasileiros, com cer-
ca de 220 mil peregrinos. Para o 
mesmo encontro, em Madri, na 
Espanha, em 2011, foram 475 
mil. “O Brasil é um ‘continen-
te’ com dificuldade de desloca-
mento entre estados”, avaliou a 
diretora do setor de inscrições, 
irmã Shaiene Machado, que ne-
gou que as manifestações te-
nham afugentado peregrinos. 

 METRO RIO

PEREGRINOS

A viagem do papa Francisco 
até Aparecida, interior pau-
lista, hoje será de avião e não 
mais de helicóptero. O moti-
vo é a previsão de mau tem-
po. A assessoria de imprensa 
da Aeronáutica informou que 
uma aeronave da Força Aérea 
Brasileira (FAB), um VC-2 (Em-
braer 190), vai transportar o 
pontífice e a comitiva da ba-
se aérea do Galeão até o De-
partamento de Ciência e Tec-
nologia Aeroespacial, em São 
José dos Campos, no Vale do 
Paraíba (SP).

Em São José dos Campos, 
o pontífice embarca em um 
helicóptero H-34 Super Puma 
com destino à Basílica de Apa-
recida, com chegada prevista 
para às 10h. A decolagem está 
prevista para 8h45. Às 10h30 
o papa fará uma missa na Ba-
sílica do Santuário Nacional 
de Nossa Senhora Aparecida e 
uma homilia.

Ontem, filas nas princi-
pais áreas que dão acesso à 
basílica já estavam formadas 
por fiéis à espera das senhas 
da ganhar a pulseira que dá 
acesso ao local. Estarão dis-
poníveis 15 mil lugares sen-
tados, apenas 12 mil para o 
público. Segundo o bispo au-
xiliar de Aparecida, dom José 
Darcy, 3 mil lugares serão re-
servados para religiosos, au-
toridades e integrantes da co-
mitiva do Vaticano. Do lado 
de fora da basílica, os pere-
grinos poderão acompanhar 
a missa em telões.  METRO RIO

Peregrinos fazem fila para entrar na Basílica

Papa irá de 
avião para 
Aparecida
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Católicos de 175 países enfrentaram o tempo ruim para participar da missa que abriu a Jornada Mundial da Juventude, na orla de Copacabana
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Católicos de 175 países enfrentaram o tempo ruim para participar da missa que abriu a Jornada Mundial da Juventude, na orla de Copacabana
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CURTAS

Um homem vestido de papa causou 
sensação e atraiu microfones e flashes 
por onde passou. Vestido como um 
pontífice, Roque Estevão, de 72 anos, 
que se intitula “Papa Joinha de Sergipe”, 
esteve ontem na Residência do Sumaré, 
onde o papa Francisco está hospedado, 
e na Praia de Copacabana, local da 
abertura da JMJ. O senhor veio de 
Aracaju (SE) para realizar o sonho de 
conhecer o santo padre.  

O papa Francisco não teve agenda 
oficial ontem. Ele acordou às 7h, tomou 
café da manhã, rezou, e aproveitou 
o dia para preparar seus próximos 
discursos. Ele também ganhou um 
presente do padre Jorjão, que levou um 
pote de sorvete, de uma sorveteria de 
Ipanema, para o pontífice experimentar.

Os Correios lançaram, ontem, um selo 
em homenagem ao papa Francisco. 
Em primeiro plano, o selo traz a 
imagem do pontífice no gesto de 
emissão de bênção, tendo, ao fundo, a 
representação da Baía de Guanabara 
e, à esquerda, o monumento do Cristo 
Redentor. Serão emitidos 1,2 milhão 
de selos, a R$ 1,80 cada, vendidos nas 
agências ou no site dos Correios.

Peregrinos puderam se confessar 
ontem na Feira Vocacional, na Quinta 
da Boa Vista, em São Cristóvão, zona 
norte. Além de 50 confessionários, há 
estandes vocacionais, uma tenda de 
música chamada “Catholic Point”, e 
atividades como escalada e tirolesa. A 
feira vai até sexta-feira, quando o papa 
Francisco estará presente no local para 
ouvir a confissão de cinco jovens.

O ‘sósia’ apareceu 
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Primeira provação

dos fiéis 

T
O

M
A

Z
 S

IL
V

A
/A

B
R

e

Já no primeiro dia oficial da Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ), even-
to que poderia mostrar ao mundo 
a capacidade do Rio de Janeiro de 
realizar grandes eventos, o país ex-
pôs seus problemas de infraestrutu-
ra. Durante quase três horas, o me-
trô parou e a circulação dos trens 
nas duas linhas ficou interrompida, 
causando transtornos aos cariocas 
e aos peregrinos que tentavam che-
gar à Praia de Copacabana, local da 
missa de abertura da JMJ, celebrada 
pelo arcebispo do Rio, Dom Orani 
Tempesta. 

“Milhares de pessoas, falando 
inúmeras línguas, totalmente per-
didas. Pela primeira vez, senti ver-
gonha de ser carioca”, desabafou 
Alexandre Jatobá, de 36 anos, que 
caminhou uma hora e meia, da Cen-
tral do Brasil até o Flamengo, para 
chegar em casa. “Muitos andaram 
até Copacabana. Parabéns aos cató-
licos, que bravamente fizeram essa 
caminhada, e nota zero para a orga-
nização do Rio”. 

Em nota, o MetrôRio disse que 

“lamenta o transtorno causado” e 
explicou que o problema, que co-
meçou por volta das 16h30, foi cau-
sado pelo rompimento de um cabo 
de energia. Segundo a concessioná-
ria, a circulação foi totalmente pa-
rada, porque “a energia das linhas 
1 e 2 foi interrompida para que as 
equipes de manutenção trabalhas-
sem em segurança”.

Para não perder o evento de aber-
tura, os peregrinos passaram, já no 
primeiro dia, pela primeira prova-
ção da Jornada. Deixaram as esta-
ções do metrô em busca de alter-
nativas: muitos procuraram ônibus 
– os pontos ficaram lotados – e ou-
tros seguiram a pé. 

Desde as 15h, apresentações ar-
tísticas e shows animaram os fiéis 
na orla de Copacabana. A missa, que 
começou às 19h30, atraiu cerca de 
400 mil pessoas, segundo a Polícia 
Militar, mas a organização da JMJ es-
timou o público em 1 milhão. “Não 
tenham medo de abrir seus cora-
ções para Cristo”, pediu Dom Orani 
aos jovens.  METRO RIO

AberturAberturAbertur Metrô para, e peregrinos enfrentam 

caminhada para assistir à missa em Copacabana

POR VOLTA DAS 8H, O PAPA FRANCISCO SE 
MANIFESTOU EM SEU PERFIL OFICIAL NO 
TWITTER  (@PONTIFEX_PT) E AGRADECEU A 
RECEPTIVIDADE QUE RECEBEU NO RIO:

“Obrigado! Obrigado! 
Obrigado a vocês todos 
e a todas as autoridades 
pela magnífica acolhida 
em terra carioca!”

TUITANDO
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COM ANA PAULA LEITÃO E TERESA BARROS 

WWW.CLAUDIOHUMBERTO.COM.BR

Política

CLÁUDIO 
HUMBERTO
CLAUDIO.HUMBERTO 
@METROJORNAL.COM.BR

A massa de ar frio fez nevar 
em ao menos 87 cidades do 
Paraná, Santa Catarina e do 
Rio Grande do Sul.

Entre os locais atingidos 
pela neve no Paraná está 
Curitiba, onde não nevava 
desde 1975. Em Santa Cata-
rina, pelo menos 67 cidades 
tiveram neve, entre elas Pa-
lhoça, na Grande Florianó-
polis. É a primeira ocorrên-
cia do tipo em 29 anos. 

O acúmulo de gelo em 
Santa Catarina chegou a in-
terditar três rodovias fede-
rais e três estaduais. A ne-

ve e o frio extremo também 
provocaram o cancelamen-
to de aulas em São Joaquim, 
que chegou a ter -4oC. No 
Rio Grande do Sul, a neve 
diminuiu ontem.

São Paulo
A capital paulista registrou 
recordes de frio. Segundo 
o Inmet, os termômetros 
marcaram 10,6oC às 15h 
de ontem. Foi a tarde mais 
fria desde agosto de 2004, 
quando a cidade registrou, 
no mesmo horário, 10,2oC. 
Mais tarde, por volta das 

19h, a temperatura caiu ain-
da mais. No mirante da San-
tana, os termômetros mar-
cavam 7,5ºC. 
Hoje, a temperatura deve 
cair ainda mais na cidade, 
batendo novo recorde. A 
mínima pode ficar em tor-
no dos 5ºC. Deve chover 
entre a tarde e a noite, e 
a máxima não deve passar 
dos 11ºC. No extremo sul 
da cidade, a mínima pode 
chegar a 3,5oC. A partir de 
sexta-feira, o sol reaparece 
e as temperaturas sobem. 

 METRO

Inverno. São Paulo teve a tarde mais fria desde 2004. Às 15h, 
termômetros marcaram 10,6oC. Após 38 anos, nevou em Curitiba. 

Moradores veem neve em praia de SC | PETRA MAFALDA/MAFALDA PRESS/FOLHAPRESS

Pelo 2o dia, 
neve atinge 
cidades do Sul 

A queda de cinco metros de 
um ônibus articulado do Via-
duto Miguel Vicente Cury, 
no centro de Campinas, on-
tem, deixou um homem 
morto e 19 pessoas feridas. 

O veículo, com 40 passa-
geiros, caiu às 5h40 em cima 
de um outro veículo que es-
tava estacionado na rua. Se-
gundo a Polícia Militar, o 
motorista do ônibus disse 
que perdeu o controle da di-
reção porque o freio falhou. 

Um homem de 45 anos foi 
arremessado para fora do veí-
culo e morreu na hora. Os fe-
ridos foram levados para hos-
pitais municipais. A Transurc, 
associação que representa as 
empresas de ônibus, infor-
mou que a revisão do veícu-
lo foi feita no último dia 18 
e não apresentou problemas 
mecânicos.  METRO CAMPINAS

SP. Ônibus cai 
de viaduto e 
deixa 1 morto 
e 19 feridos

Bruna Silva Gobbi, de 18 
anos, turista paulista víti-
ma de um ataque de tuba-
rão na praia de Boa Viagem, 
em Recife, morreu às 23h30 
de anteontem.

Bruna estava no mar com 
Daniele Souza Gobbi, sua 
prima, quando foi atacada 
por volta das 13h20. 

Segundo Daniele, elas fo-
ram puxadas  para o fun-
do do mar por uma forte 
correnteza.

Imagens de câmeras de 
monitoramento da Secre-
taria de Defesa Social, do 
projeto Segurança na Orla, 
mostram a movimentação 
das jovens no mar, a che-
gada dos bombeiros e man-
chas de sangue na água. O 
resgate durou menos de 
dois minutos.

A família de Bruna afir-
mou ontem que irá proces-
sar o Estado de Pernambuco 
pela morte da jovem.  METRO

Recife. Morre 
menina 
atacada por 
tubarão

Daniele Souza Gobbi 
| REPRODUÇÃO/MB/FUTURA PRESS

SOB INVESTIGAÇÃO, ARRUDA 
QUER DISPUTAR DF PELO PR. 
Ex-governador do DF, pre-
so durante investigações 
da Polícia Federal, José Ro-
berto Arruda ameaça vol-
tar às urnas em 2014. Ele 
articula junto ao dono do 
PR, o mensaleiro Valdemar 
da Costa Neto, que deu si-
nal verde para sua filiação 
e contratou pesquisa do 
Ibope para avaliar o cená-
rio político local. A filiação 
está prevista para setem-
bro, um mês após o Minis-
tério Público rever o pro-
cesso da Caixa de Pandora.

DOIS NO ESQUEMA... Se 
aceitar Arruda, o PR terá 
dois filiados envolvidos 
no caso Pandora: o dis-
trital Ayrton Gomes pode 
até ser cassado por conta 
do escândalo.

PIOR QUE TÁ, FICA. O PR, 
cujo dono deve ser preso 
após fim do julgamento 
do mensalão, em agosto, 
aposta na filiação de ce-
lebridades e fichas-sujas 
para 2014.

MERECE UM DRINQUE. O 
Rio foi uma festa na che-
gada do Papa: coquetel 
para paparicadores ofi-
ciais no palácio Guanaba-
ra, e coquetel molotov do 
lado de fora.

HUMILHAÇÃO. Professores 
da Universidade Federal 
do Amazonas esperam há 
meses a conclusão de in-
quérito sobre denúncias 
de assédio moral. Mes-
tre em Geologia, Maria 
do Rosário Carmo teve 
de dar aula de enferma-
gem e fisioterapia; Izabel 
Heckmann sequer pôde 
entrar no laboratório.

RACISMO. Ex-secretário do 
PMDB-GO, Kid Neto apa-

gou, em seguida, mensa-
gem sobre ministro Joa-
quim Barbosa ignorar 
Dilma com o Papa, mas 
ficou gravada no Twitter: 
“agora age como preto”. 
Ontem se desculpou com 
um “bom dia brasileiros e 
brasileiras de todas as ra-
ças e credos”.

ENGARRAFADINHO. O pre-
feito Eduardo Paes (RJ) de-
veria se queixar ao Papa, 
após pedir que peregrinos 
usassem transporte públi-
co contra engarrafamen-
tos: a cidade viveu caos 
ontem com o metrô pa-
rado. Paes ainda brincou 
que Francisco poderia an-
dar “como quisesse”, até 
“de bicicleta comigo”.

PODER SEM PUDOR

Tribunal da beleza

O ex-presidente do Tribu-
nal Superior do Trabalho, 
ministro Francisco Faus-
to, conduzia uma reunião 
quando chegou um grupo 
de alunos da Faculdade 
de Ciências Humanas, Exa-
tas e Letras de Rondônia. 
Como alguns deles porta-
vam máquinas fotográfi-
cas, o ministro brincou:

- Escolham os melhores ân-
gulos, quero os ministros 
bem bonitos nas fotos.
Ante o pipocar de flashes, 
sem alterar a sisudez no 
julgamento dos proces-
sos, alguns ministros ajei-
taram discretamente as 
gravatas, as togas e – 
quem ainda os tem – até 
os cabelos.

“O PSB ESTÁ 

PERPLEXO E 

NUMA POSIÇÃO 

ESQUIZOFRÊNICA.”

CIRO GOMES (PSB-CE), SOBRE INSISTÊNCIA DE 

EDUARDO CAMPOS EM DISPUTAR PRESIDÊNCIA 

EM 2014

Eduardo Paes
| PEDRO PANTOJA / FUTURA PRESS

Quatro criminosos invadi-
ram o shopping Villa Lo-
bos no início da tarde de 
ontem e assaltaram a lo-
ja iplace, que vende produ-
tos Apple. O grupo roubou 

vários produtos eletrônicos 
e fugiu. Ninguém foi pre-
so.  O valor dos produtos le-
vados pelos criminosos não 
foi divulgado.

Essa foi a segunda loja de 

produtos da Apple assaltada 
em menos de um mês. No 
dia 3, bandidos invadiram e 
roubaram a loja A2you, que 
funciona no shopping Pátio 
Paulista.  METRO

Bando rouba loja da Apple em shopping

O governador Geraldo Alck-
min (PSDB) encaminhou on-
tem à Assembleia Legisla-
tiva um projeto de lei que 
prevê transporte gratuito 
para pessoas com mais de 

60 anos em ônibus inter-
municipais. Segundo Alck-
min, a ideia é promover, 
por exemplo, a viagem dos 
idosos para cidades do lito-
ral norte e da serra da Man-

tiqueira e apoiar o turismo. 
Pelo projeto, os idosos te-

rão à disposição dois assen-
tos em cada um dos 2,8 mil 
ônibus rodoviários que ope-
ram no Estado.  METRO

Idoso pode ganhar passe livre em viagens
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O Brasil ocupa o 73º lugar 
no ranking mundial de ve-
locidade de conexão da in-
ternet, segundo pesquisa 
realizada pela Akamai no 
primeiro trimestre de 2013. 
O resultado representa uma 
queda de quatro posições 
em relação ao quarto tri-
mestre de 2012, quando o 
país estava na 69º colocação. 

Líder mundial na veloci-
dade da internet, a Coreia 
do Sul tem uma conexão 
média de 14,2 Mbps, seis ve-
zes mais veloz do que a bra-
sileira, de 2,3 Mbps.

De forma geral, a inter-
net no mundo está crescen-
do e ficando mais veloz. A 
velocidade de conexão da 

internet mundial avançou 
4% nos últimos três meses, 
atingindo a média de 3,1 
Mbps. Ao todo, 123 países 
registraram aumento na ve-
locidade da conexão.

O Brasil registrou cres-
cimento de 7,4% na veloci-
dade da conexão, em rela-
ção ao primeiro trimestre do 
ano passado. Na comparação 
com os três meses anterio-
res, o aumento foi de 4,4%.

A China continua a ser a 
líder de ataques: 34% das in-
vasões hackers partiram do 
país. A Indonésia (21%) e os 
Estados Unidos (8,3%) vêm  
em seguida. O Brasil é o oita-
vo em ataques cibernéticos, 
com 2,2% do total.  METRO

Internet. Brasil perde 
4 posições em ranking 
mundial de velocidade

O Ministério do Trabalho 
quer mudar a partir de 
agosto a correção do segu-
ro-desemprego para os tra-
balhadores que têm direi-
to ao benefício no valor 
acima de um salário míni-
mo. O valor voltaria a ser 
corrigido pela mesma fór-
mula aplicada ao mínimo, 
que leva em conta a infla-

ção passada e o crescimen-
to da economia.

A mudança pode ser apro-
vada na próxima reunião do 
Codefat (Conselho Delibe-
rativo do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador), em 31 de 
julho. O reajuste subiria de 
6,2% para 9% e beneficiaria 
cerca de 50% dos que têm di-
reito ao seguro-desemprego.

Segundo o ministro do 
Trabalho, Manoel Dias, a me-
dida teve o aval da Casa Civil 
e do Ministério da Fazenda, 
apesar da preocupação com 
os gastos adicionais diante 
dos atuais cortes de despesas. 
Por isso, a pasta deverá rene-
gociar as aplicações do Code-
fat para o próximo ano.

O Ministério da Fazenda, 
no entanto, diz que não há 
decisão tomada a respeito da 
mudança. A pasta informou 

ainda que não acha conve-
niente aumentar mais as des-
pesas. Na última segunda-fei-
ra, o governo anunciou um 
corte adicional de R$ 10 bi-
lhões no orçamento de 2013. 

Segundo o Ministério do 
Trabalho, o reajuste dos va-
lores deverá gerar despesa de 
R$ 250 milhões até dezem-
bro. O impacto da mudança 
já está incluído no aporte de 

R$ 7 bilhões previstos pelo 
Tesouro para a desoneração 
de recolhimento do PIS/Pasep 
nas folhas de pagamento.

No início deste ano, a fór-
mula para reajuste dos bene-

fícios acima de um salário 
mínimo passou a usar ape-
nas a variação INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor). Isso reduziu a corre-
ção de 9% para 6,2%.  METRO

Em agosto. 
Ministério do 
Trabalho propõe que 
correção volte a ser 
igual a do mínimo. 
Fazenda diz que 
mudança não é 
conveniente

RANKING O Brasil na internet
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Argentina

Onda de frio 
mata quatro 
pessoas

A onda de frio que avan-
ça pela Argentina já dei-
xou quatro mortos. As 
vítimas, de origem hu-
milde, não resistiram à 
hipotermia. As baixas 
temperaturas também 
provocaram um consumo 
recorde de energia elé-
trica para calefação, e há 
cortes no abastecimento 
em algumas regiões. Nos 
próximos dias, os termô-
metros devem registrar 
mínima de 2ºC.  METRO

Chile

Ex-ministro 
descarta 
disputar eleições

A direita chilena segue à 
procura de um candida-
to para enfrentar Michel-
le Bachelet nas eleições 
de novembro. Ontem, o 
ex-ministro da Defesa An-
drés Allamand disse que 
não pretende concorrer 
ao cargo. A decisão abre 
caminho para a indica-
ção da economista Evelyn 
Matthei.  METRO

Ao menos nove pessoas mor-
reram em mais uma noite de 
combates entre membros da 
Irmandade Muçulmana e 
apoiadores do golpe militar 
no Egito. Os confrontos mais 
violentos ocorreram perto 
da Universidade do Cairo, 
pouco antes do amanhecer.

Os dois lados voltaram 
a trocar acusações sobre 
o início da briga. Segundo 
a Irmandade, que apoia o 
presidente deposto, Moha-
med Mursi, houve um ata-
que durante uma uma ma-
nifestação pacífica.

As forças de segurança, 
por sua vez vez, afirma-
ram que os partidários de 
Mursi provocaram mora-
dores e ambulantes da re-
gião. Tiros e pedras teriam 

sido usados no conflito.
A crise egípcia tem alar-

mado observadores interna-
cionais e nações vizinhas. 
“É preciso um acordo polí-
tico ou compromisso urgen-
te e, infelizmente, não es-

tamos vendo nenhum sinal 
disso”, disse Yasser el-Shi-
my, analista do Internatio-
nal Crisis Group. “Quando 
mais o tempo passa, mais 
duras se tornam as posi-
ções”, lamentou.  METRO

Madrugada de confrontos 
deixa nove mortos no Egito

Opositor de Mursi faz curativo em amigo, ferido nos protestos | ASMAA WAGUIH/REUTERS

Al Qaeda assume atentados
A rede terrorista Al Qaeda 
assumiu a autoria de uma 
série de ataques a duas pri-
sões iraquianas, no último 
domingo. Na ação, mais de 
500 prisioneiros foram li-
bertados, entre eles, com-

batentes radicais.
De acordo com o comuni-

cado dos extremistas, os aten-
tados foram planejados por 
meses. “Dias sombrios estão 
à espera do Iraque”, afirmou 
um membro do governo.

Nos últimos meses, uma 
nova onda de violência to-
mou conta do país,  refor-
çando as divisões sectárias  
entre xiitas e sunitas. Desde 
abril, mais de 3 mil pessoas 
foram assassinadas.  METRO

O envolvimento de An-
thony Weiner, pré-candi-
dato democrata à prefei-
tura de Nova York, em um 
escândalo sexual não aba-
lou suas intenções de con-
correr ao cargo.

Em uma entrevista co-
letiva, o político disse ter 
deixado seus erros para 
trás. “Eu quero trazer o 
meu ponto de vista para as 
pessoas de Nova York. Eu 
espero que elas ainda quei-
ram dar a mim uma segun-
da chance”, disse.

Weiner era considera-
do a promessa do Partido 
Democrata para suceder o 
atual mandatário, Michael 
Bloomberg, no cargo des-
de 2012. Há dois anos, po-
rém, o vazamento de uma 
foto sua de cueca e de men-
sagens trocadas com mulhe-

res atrapalhou seus planos.
O político admitiu parte 

do escândalo e pediu descul-
pas aos nova-ioquinos. Nos 
últimos dias, novas mensa-
gens foram reveladas, o que 
forçou Weiner a dar a entre-
vista de ontem.  METRO

Político era promessa dos democratas

para a cidade  |  ERIC THAYER/REUTERS

Nova York. Anthony Weiner 
mantém pré-candidatura

O Ministério Público da 
França vai pedir uma inves-
tigação sobre as declarações 
do deputado Gilles Bour-
douleix, de centro-direita, 

sobre os ciganos. De acor-
do com a denúncia, ele su-
geriu que Hitler deveria ter 
matado mais ciganos duran-
te a Segunda Guerra.  METRO

Ciganos. Deputado francês 
é investigado por racismo

Menos de 24 horas depois 
do anúncio do nascimento 
do bebê real, o herdeiro do 
trono britânico foi apresen-
tado ao mundo. Kate Mid-
dleton e o príncipe William 
deixaram o hospital com o 
filho nos braços e agradece-
ram a paciência dos jornalis-
tas que ficaram dias aguar-
dando o acontecimento.

“Quando ele for um pou-
co mais velho, vou lhe con-
tar sobre o muito que de-
morou para chegar”, disse 
William. “É um menino 
grande. E tem um belo par 
de pulmões”, brincou.

O nome da criança se-

gue uma incógnita. “Ainda 
estamos pensando em co-
mo chamá-lo”, afirmou Wil-
liam. Nas casas de apostas 
do Reino Unido, os mais co-
tados são George e James.

O menino, entretanto, já 
tem um título real: será o 
príncipe de Cambridge, se-
guindo seus pais, duque e 
duquesa de Cambridge.

Antes de deixar o Hos-
pital de Santa Maria, a fa-
mília recebeu a visita dos 
avós maternos e paternos. 
O príncipe Charles dis-
se que o neto é “absoluta-
mente maravilhoso”.

Carole, a mãe de Kate, 

foi pressionada por repórte-
res a dar uma pista sobre o 
nome do menino. “Não, de 
jeito nenhum”, esquivou-se.

Vidas comuns
Depois de falarem com a 
imprensa, Kate e William 
voltaram para o hospital, 
para pegar a cadeirinha na 
qual o filho foi transportado 
(o item é uma exigência da 
lei britânica).

Kate foi do banco de trás, 
ao lado do bebê, enquanto 
William conduzia o veículo, 
em um esforço para mos-
trar que são como os casais 
“normais”.  METRO

Londres. O príncipe e a duquesa de Cambridge agradeceram à 
equipe médica e à imprensa. Nome do menino ainda é um mistério

Casal saudou cerca de 300 jornalistas e curiosos que aguardavam em frente ao hospital | ANDREW WINNING/REUTERS

Kate e William 
apresentam o 
novo bebê real

O menino nasceu na segunda-feira, com 3,8kg | JOHN STILLWELL/POOL/REUTERS

“Ainda estamos 
pensando no nome. 
Se parece mais com 
ela, graças a Deus.” 

PRÍNCIPE WILLIAM, 

SOBRE A APARÊNCIA DO FILHO

“É tudo muito 
emocionante. Qualquer 
pai ou mãe sabe o que 
estamos sentindo.” 

KATE MIDDLETON
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Guitarrista do 
Sepultura toca 
em São Caetano

O guitarrista da banda Se-
pultura, Andreas Kisser, é 
atração na sexta, às 20h, 
no Teatro Santos Dumont, 
em São Caetano.

Ele se apresenta junto 
ao Kisser Clan, grupo do 
qual também faz parte. 
Além dele, o filho Yohan 
Kisser é guitarrista, Amil-

car Cristófaro toca bate-
ria e Gustavo Giglio é o 
baixista. Os artistas toca-
rão clássicos mundiais  do 
rock e do metal. 

O show é parte do pro-
jeto “Lado B”, no qual ar-
tistas de grandes bandas 
brasileiras formadas nos 
anos 1980 fazem apresen-
tações na cidade. 

Nessa época surgiram 
muitos grupos nacionais 
que tocavam rock, e o Se-
pultura era um deles. Com 
quase 30 anos de estra-
da,  a banda divulgou re-
centemente o nome do 
novo álbum: “The media-
tor between the head and 
hands must be the heart”, 

que em português signifi-
ca “O mediador entre a ca-
beça e as mãos deve ser o 
coração”. O trabalho deve 
ser lançado em outubro.

Os ingressos para  o 
show de Kisser custam R$ 
16 (inteira), R$ 8 (meia-en-
trada) e R$ 4  para comer-
ciários matriculados no 
Sesc. A classificação etária 
é 12 anos.   METRO ABC

Show. Andreas 
Kisser apresenta  
clássicos do metal 
e do rock com a 
banda Kisser Clan 
no  Santos Dumont

Andreas Kisser nasceu em São Bernardo | divulgação

No Teatro Santos Dumont 
(avenida Goiás, 1.111, San-
ta Paula, São Caetano, tel.:  
4221-8347). Sexta, às 20h. In-
gressos por R$ 16 (inteira).

Serviço

2
CULTURA

Teatro

‘Pessoa’
A peça conta a intimidade 

do escritor português 
Fernando Pessoa, e será 
no sábado, às 20h30, na 

Donut Brazil Coffe, que fica 
na rua Monte Casseros, 

117, Centro, Santo André. 
O ingresso custa R$ 25 e 

inclui degustação de sopas.
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Kim Deal, vocalista do Breeders

| Stephen Lovekin/Getty Images

E lá se vão 20 anos desde 
que o The Breeders apre-
sentou um dos maiores 
hits da década de 1990, 
a música “Cannonball”, 
com baixo marcante e me-
lodia grudenta – mas no 
bom sentido.

A canção faz parte do 
disco “Last Splash”, o se-
gundo da banda liderada 
por Kim Deal. Duas déca-
das depois, o álbum será 
interpretado na íntegra 
hoje em show no Cine 
Joia. O disco foi relançado 
neste ano em uma caixa 
especial, com o nome de 

“LSXX” (4AD Records, US$ 
39 na amazon.com), que 
traz como bônus sessões 
na rádio da BBC, grava-
ções ao vivo e um livreto 
de fotos que documenta a 
gravação e turnê do quar-
teto.  METRO

Segundo ‘Forbes’

Lady Gaga é a 
jovem mais rica

A revista “Forbes” anunciou 
que a cantora ganhou US$ 
80 milhões no último ano e 
atingiu o topo da lista de ce-
lebridades mais ricas com 
até 30 anos. Justin Bieber 
é o segundo, com US$ 58 
mi, seguido de Taylor Swift, 
com US$ 55 mi.  METRO 

Cinema 

‘Borat’ desiste de 
interpretar Mercury

Segundo o site “Deadline”, 
Sacha Baron Cohen desistiu 
de viver Freddie Mercury 
na cinebiografia do músi-
co após se desentender com 
integrantes do Queen, que 
detêm os direitos sobre o 
roteiro.  METRO

Dança

Espetáculo reflete 
sobre fazer artístico

A Cia. Maurício de Oliveira 
& Siameses apresenta “Mi-
nhas Cavidades Orbitais”, 
resultado de pesquisa so-
bre união de voz e movi-
mento. No CCSP (r. Verguei-
ro, 1.000, tel.: 3397-4002. De 
qua. a sáb., às 21h; dom., às 
20h. Grátis).  METRO

Literatura

Secretaria abre 
novos editais

A Secretaria de Estado da 
Cultura vai destinar R$ 
1,75 milhão para sete edi-
tais do ProAC que contem-
plarão 60 projetos. As ins-
crições estão abertas até 
setembro no site culturasp.
gov.br.  METRO

Breeders toca o disco 

‘Last Splash’ em 

show no Cine Joia

No Cine Joia (pça. Carlos 
Gomes, 82, tel.: 3101-1305). 
Hoje, às 21h. R$ 200. In-
gressos à venda no site  
cinejoia.tv/ingressos.

Serviço

Dominguinhos durante gravações de 

documentário, em 2011 | Marisa Cauduro/Folhapress

O músico José Domingos de 
Moraes, o Dominguinhos, 
morreu no fim da tarde de 
ontem, aos 72 anos, em de-
corrência de complicações 
infecciosas e cardíacas. Ele 
estava internado desde 13 de 
janeiro no Hospital Sírio-Li-
banês, em São Paulo.

Nascido em Garanhuns, 
no interior de Pernambuco, o 
sanfoneiro lutava desde 2006 
contra um câncer de pulmão. 
A doença, no entanto, não o 
impediu de manter uma in-

tensa agenda de apresenta-
ções, para as quais se deslo-
cava sempre por via terrestre 
– ele tinha medo de avião. 

Pouco mais de um mês 
antes de ser hospitalizado, 
o sanfoneiro fez uma mara-
tona de shows pelo país por 
ocasião do centenário de Luiz 
Gonzaga, celebrado em de-
zembro do ano passado.

Dominguinhos foi o 
principal herdeiro artístico 
do Velho Lua, que o apadri-
nhou quando ele tinha ape-

nas 13 anos e se mudou pa-
ra o Rio em busca de uma 
trajetória na música. Seu 
nome artístico foi inclusive 
sugestão de Gonzaga. Até 
então, o garoto costumava 
se apresentar com o apeli-
do de infância, Neném do 
Acordeon. 

Ao longo de quase seis dé-
cadas, o pupilo foi além do 
mestre e passeou também 

por gêneros diferentes do 
forró e do baião, como o cho-
ro, o jazz e a bossa nova.    

A partir dos anos 1970, ele 
começou a estabelecer parce-
rias com grandes nomes da 
MPB, como Gilberto Gil, Gal 
Costa, Chico Buarque e Elba 
Ramalho, voz de um de seus 
maiores hits, “De Volta para 
o Aconchego”. 

O sanfoneiro gravou mais 

de 30 álbuns e, entre outras 
premiações, recebeu o Gram-
my Latino. Antes de ser inter-
nado, ele preparava um disco 
que já contabilizava 20 fai-
xas, entre inéditas, regrava-
ções e homenagens.

Até o fechamento desta 
edição, não havia confirma-
ção sobre horário e local do 
velório e do enterro.  

 METRO

Luto. Dominguinhos morreu ontem aos 
72 anos por complicações infecciosas 
e cardíacas. Herdeiro musical de Luiz 
Gonzaga, músico lutava desde 2006 
contra câncer de pulmão

O dia em 
que a 
sanfona 
chorou

1941
Nasce em Garanhuns (PE), filho 
de mestre Chicão, um dos mais 
importantes afinadores de sanfo-
nas de oito baixos da região.

1949
Tem seu primeiro encontro com 
Luiz Gonzaga, que assiste apre-
sentação dele e dos irmãos.

1954
Muda-se para o Rio e ganha uma 
sanfona profissional de Luiz Gonza-
ga, que se torna seu padrinho mu-
sical. Por sugestão dele, adota o no-
me artístico de Dominguinhos.

1957
Grava “Moça na Feira”, sua pri-
meira faixa profissional, ao lado 
de Luiz Gonzaga, e passa a inte-
grar o Trio Nordestino. 

1964
Lança “Fim de Festa”, seu pri-
meiro LP. 

1975
Estoura com o álbum “O Forró de 
Dominguinhos”. No mesmo ano, 
Gilberto Gil grava “Tenho Sede” e 
“Lamento Sertanejo”, parceria de-
le com o forrozeiro.

2002
Vence o Grammy Latino com o 
CD “Chegando de Mansinho”. 

2006
É operado para retirada de um cân-
cer de pulmão e retoma a carreira. 

2010
Vence o Prêmio Shell de Música. 
No mesmo ano, lança “Lado B”, 
com Yamandu Costa, que viria a 
ser seu último álbum.

Linha do tempo

Repercussão

“[Ele] soube manter o 
legado de Luiz Gonzaga 
e construir um caminho 
próprio, tornando sua 
contribuição inestimável.” 

MARTA SUPLICY, MINISTRA DA CULTURA

“‘Lá se vai, o meu 
amor, deixando uma 
grande saudade...’ 
Dominguinhos, eterno 
amor, amizade sincera!” 

ELBA RAMALHO, CANTORA, NO TWITTER

“Vá em paz, 
Dominguinhos. Sentirei 
saudade do seu sorriso, 
mas você é maravilhoso e 
nos deixou a sua música.”  

IVETE SANGALO, CANTORA, NO INSTAGRAM



ABC, QUARTA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2013
www.readmetro.com {CULTURA}        |11|◊◊

Nas locadoras. Aos 71 anos, ela fala sobre caprichos e relação com a fama. O mote é o retorno 
como protagonista de cinema em ‘Minha Mãe É uma Viagem’, no qual contracena com Seth Rogen. 

Oito segredos da diva e atriz 

NED 

EHRBAR 
METRO INTERNACIONAL

“MINHA MÃE  
É UMA VIAGEM”

DIR.: ANNE 

FLETCHER

PARAMOUNT  
APENAS LOCAÇÃO

Barbra Streisand pode ser descrita 
de várias formas. Ela é atriz, canto-
ra, diretora, escritora, ativista polí-
tica e filantropista. Mas, acima de 
tudo, ela é uma mulher que não 
tem medo de dizer o que pensa. 
Ao promover “Minha Mãe É uma 
Viagem”, que chega nesta sema-
na às locadoras do país diretamen-
te em DVD, ela revelou algumas 
pérolas que vem acumulando ao 
longo da vida. No longa, que a co-
loca em seu primeiro papel de pro-
tagonista desde “O Espelho Tem 
Duas Faces” (1996), Streisand vi-
ve a genitora desnaturada de um 
mal-sucedido Seth Rogen, que con-
voca o filho para uma atrapalha-
da  roadtrip pelos Estados Unidos. 
Confira a sabedoria dela:

1 
O segredo do sucesso  
está em ficar em casa. 

“Não faço mais tantos filmes nem 
tantas aparições”, diz ela. “É isso. 
Menos é mais. E talvez isso mantenha 
algum tipo de mistério em torno 

de mim. No fundo, gosto de ficar 
bastante em casa.”

2 
Ela não gosta dos rumos da 
indústria cinematográfica. 

“Nada agora tem nada a ver com 
quando rodei meu último filme. 
Ninguém está interessado em 
histórias de amor ou em filmes que 
custem pouco mais que US$ 15 
milhões.  Mas, curiosamente, se eles 
custarem mais que US$ 100 milhões, 
está tudo bem”, diz ela com uma 
gargalhada. “Mas os filmes de que 
gosto e que estou acostumada a 
fazer custam US$ 18 milhões, US$ 20 
milhões, e ninguém da indústria está 
mais interessado neles. É um tempo 
diferente, e não gosto muito disso.”

3 
A atriz não costuma receber 
tantos roteiros para avaliar.  

“Todo mundo imagina que recebo 
montes de roteiros e se questiona 
‘por que eu deveria mandar o meu? 
Ela nunca o lerá mesmo’. Enquanto 
isso, fico me perguntando por onde 

eles andam.”

4 
Barbra não foi atrás de descobrir 
sobre Seth Rogen.  

“Seth ligou para quem trabalhou 
comigo nos filmes da série ‘Entrando 
numa Fria’. Já eu não sabia para quem 
ligar. Não conheço ninguém que fez 
os filmes dele, então fiquei sem saber 
o que fazer.”

5 
Ela está nas redes sociais mesmo 
sem saber disso.  

“[Rogen] me perguntou se eu tinha 
conta no Twitter e respondi que 
não sabia. Daí ele me mostrou que 
eu tinha uma, usada apenas para 
fins políticos. Não sabia que essa 
ferramenta poderia ir além disso. Eu 
não sei nem como  acessá-la no meu 
telefone”, admite a atriz. 

6 
A diva é um ícone gay, mas 
não para Jason Gould, seu filho 

declaradamente gay.  
“Ele não me vê como um ícone. Ele 
me vê como a mãe que pega muito 

no cabelo dele. Mas amo ser ícone de 
alguém”, afirma.

7  
Mesmo tendo entrado  
numa onda recente de shows, 

Barbra Streisand prefere não ter 
público por perto quando está 
trabalhando.  
“Prefiro quando as coisas são 
privadas. Logo, adoro gravar discos e 
rodar filmes.” 

8 
Streisand é capaz de fazer várias 
coisas bem, mas é péssima na 

cozinha.  
“Não sei cozinhar de maneira alguma. 
Não sei nem fazer café. Talvez consiga 
cozinhar um ovo”, diz. “Quando fiz 
aulas de culinária e tentei cozinhar, 
nunca conseguia preparar nada 
que realmente abrisse o apetite. 
Você sabe, eu simplesmente não 
despertava o prazer de comer.”

Barbra Streisand

Barbra Streisand em cena de 

“Minha Mãe É uma Viagem” 

| divulgação



ABC, QUARTA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2013
www.readmetro.com |12| {VARIEDADES} 

Metro pergunta

Metro web

Siga o Metro 
no Twitter:  

@jornal_metro

O que você acha            

da visita do papa          

ao Brasil?

Leitor fala

@luvasalces

O exercício de laicidade do Estado 
não é corrompido com a visita do Pa-
pa. A massa católica está dentro do seu 
direito. 

@Casco3008

Além de insignificante? Despejo de di-
nheiro público a toa.

@maryyy_

Eu acho que devíamos comemorar e 
ter mais respeito com o papa, da mes-
ma forma que os católicos também de-
vem respeitar os ateus. O papa não 
tem culpa pelos fanáticos religiosos.

Protestos no Rio
Nas redes sociais não se fala em ou-
tra coisa. O papel da Polícia Militar 
carioca é patético, infiltrar PM pra 
causar confusão nos protestos é um 
absurdo, Lembra a prática comum 
da máfia e do crime organizado, 
causar terror pra vender segurança. 
Claro que tudo isso arquitetado pe-
lo governador Sérgio Cabral. Parece 
que não aprendeu nada com o que 
aconteceu aqui em São Paulo.
SÉRGIO BURGUI, SANTO ANDRÉ

Papa
Gostei muito de ver o papa na rua, 
próximo aos fiéis. O santo padre 
é simples e está revolucionando a 
igreja católica com sua simplicida-
de. Acabou a ostentação, acabou o 
luxo, a igreja precisa servir ao po-
bre, não o contrário. Francisco foi 
a escolha certa e está provando isso 
dia a dia.
DULCE DIAS, SANTO ANDRÉ

Para falar com a redação: 

leitor.abc@metrojornal.com.br
 Participe também no Facebook: 

www.facebook.com/metrojornal

O exercício da sua fé, a dedicação 

a temas espirituais e prazeres culturais serão bem-vindos para 

compensar desgastes da rotina.  

Fará muito bem dedicar atenção à te-

mas que revitalizem o seu emocional, como terapias, temas es-

pirituais, meditação e exercícios.   

Horóscopo Está escrito nas estrelas www.estrelaguia.com.br

Os invasores

Cruzadas

Sudoku

Caso sinta a necessidade de mais autono-

mia e de se desprender de padrões, busque fazer isso com pa-

ciência e sem ignorar lugares e pessoas.

É essencial saber se colocar no lugar das 

pessoas e valorizar suas experiências para compreender atitu-

des sem opinar precipitadamente.

Hoje vale a pena incrementar um pou-

co mais de diversão ao dia, especialmente se estiver sobrecarre-

gado em obrigações.

Propensões maiores a empenho 

em estudos e atividades culturais. Temas que funcionam como 

um elixir aos sagitarianos.   

Dia mais propício para se desa-

pegar do que não serve, sejam objetos ou mesmo relações. Algo 

que fará muito bem para novas prioridades.  

Boa ocasião para expressar as emo-

ções e surpreender quem gosta com atitudes prestativas. Tende 

a estar mais sentimental.

Momento para superar algumas cismas 

e receios ligados à vida amorosa. Nada de se culpar por algo que 

não eu certo ou situações antigas.  

Situações mais intensas e exposições de 

sentimentos marcarão o convívio com quem se relaciona ou se 

estiver em paquera.

Fará bem uma dedicação extra ao 

seu habitat, família, vizinhança e tudo que faça parte da sua his-

tória para preservar bons sentimentos.

Não deixe que suas obrigações impe-

çam de aproveitar prazeres e momentos especiais com as pes-

soas que mais gosta.

Chip imita 
cérebro 
humano
Ciência. Universidade suíça desenvolve 
microprocessador com funções cognitivas

Por volta das 17 horas de se-
gunda-feira, após a confir-
mação do nascimento do 
bebê real, o terceiro na li-
nha de sucessão do trono 
inglês, a hashtag #Royal-
BabyBoy era o assunto mais 
comentado do Twitter, no 

mundo todo.
No Brasil, a hashtag #Ro-

yalBaby chegou ao terceiro 
lugar no top trends do mi-
croblog, apesar da chegada 
do Papa Francisco, no Rio 
de Janeiro, no mesmo dia.  

 METRO 

Twitter. Nascimento de 
bebê real agita microblog

Cérebro humana inspira invenção de chip suíço | MATT CARDY/GETTY IMAGES

O cérebro humano é uma 
máquina praticamente per-
feita, com alguns misté-
rios a serem desvendados, 
mesmo assim, ele serve 
de inspiração para a cria-
ção de muitos dispositivos 
tecnológicos. 

Pensando nisso, pesqui-
sadores da Universidade e 
da Escola Politécnica Fede-
ral de Zurique, na Suíça, de-
senvolveram um chip neu-
romórfico,  com as mesmas 
complexas capacidades cog-

nitivas do cérebro humano.
Esse microprocessador 

consegue tratar informa-
ções em tempo real e reali-
zar ações específicas, desde 
que seus circuitos eletrôni-
cos sejam configurados pa-
ra isso.

“O desafio é fabricar um 
sistema que se aproxime o 
máximo possível do cérebro 
humano”, declarou em co-
municado Giacomo Indive-
ri, professor da Universida-
de de Zurique.  METRO
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Gravado com 40 micro-
câmeras espalhadas pe-
lo palco, incluindo em mi-
crofones e instrumentos 
musicais, os rappers Emi-
cida e Criolo lançaram 
CD e DVD com seus gran-
des hits. Eles contam com 
participações especiais, co-
mo a de Mano Brown, do 
Racionais MCs’. Ao Metro 
Rio, Emicida falou sobre o 
show que originou o pro-
jeto, a carreira, o novo ál-
bum e a onda de protestos.  

A amizade com o Criolo fa-
cilitou o entrosamento de 
vocês no palco?
Sem dúvida facilita, tor-
na tudo mais prazero-
so. A energia é incrível e 
os shows com o Criolo são 
sempre muito especiais.

No DVD, além da parceria 
com o Criolo, uma partici-
pação do Mano Brown dá 
um toque especial ao pro-
jeto. Como é dividir o palco 
com um ídolo como ele?  
Eu duvido que qualquer um 
que viva o rap em sua essên-
cia não tenha se inspirado 
em Racionais e nas palavras 
do Brown ao começar a ri-
mar. Dividir o palco com ele 
naquele momento foi a cer-
teza de que eu estava no ca-
minho certo quando dedi-
quei todos os meus esforços 

à minha música. 

Meios de comunicação in-
ternacionais costumam se 
referir a você como o “Jay-
-Z Brasileiro”. O que você 
acha disso? Será que um 
dia ouviremos uma música 
“Emicida part. Jay-Z”?
Eu não sei o que acho dis-
so, acho engraçado [risos]. 
Se um dia surgir essa opor-
tunidade, por que não? Eu 
admiro muito o Jay-Z em vá-
rios aspectos, como artista e 
empresário.

E você acha que o rap bra-
sileiro vai conseguir atin-
gir as cifras americanas em 
um futuro próximo?
Não creio que isso vá acon-
tecer nem em um futuro 
próximo nem distante se 
continuarmos [o rap como 
um todo] a encarar o mer-
cado como encaramos: uma 
parte acha que o jogo está 
ganho, que é hora de passar 
o pires e curtir o momen-
to. A outra acha que quem 
dialoga com o mainstream 
é “vendido”, e essa teoria 
não merece nem que eu me 
alongue sobre. Eu acho é 
que para que consigamos 
realmente movimentar es-
sa cena, com autogestão, te-
mos que nos unir em busca 
de mais estrutura, de criar 
espaços para o rap aconte-

cer não só em São Paulo, 
mas em todo o Brasil.

Como você enxerga essa 
“apropriação” do rap por 
grandes nomes da MPB, 
como Caetano e Chico 
Buarque? Te orgulha fazer 
parte dessa geração que 
conseguiu pôr o rap nacio-
nal na boca do povo?
Eu acho maravilhoso. Volto 
ao que disse anteriormente: 
sou a favor do diálogo com 
todos porque o rap é protes-
to, ideologia em sua essên-
cia e também é música. Na 
minha cabeça, o importan-
te é a mensagem tocar o co-
ração das pessoas. Se gran-
des nomes como esses que 
você cita se sentiram toca-
dos pelo gênero, só posso 
agradecer.

O que você pode adiantar 
do lançamento do seu pri-
meiro CD solo de estúdio?
A produção é toda do Feli-
pe Vassão, com quem tra-
balho desde “Triunfo”. De-
ve ser lançado esse mês, 
com muitas participações 
especiais. Este é o meu 
primeiro álbum de estú-
dio, após duas mixtapes e 
dois EPs. Desta vez parti-
mos do zero, criando tudo 
de forma muito mais orgâ-
nica em vez de apostar em 
batidas prontas.

Qual sua visão sobre o mo-
mento de protestos e ma-
nifestações populares no 
nosso país? 
Acho ótimo o povo ter ido 
para a rua brigar por seus 
direitos, mas acho também 
que a partir do momen-
to em que discursos rea-
cionários e racistas ganha-
ram espaço nos protestos, 
grita na nossa cara que al-
go vai muito mal e precisa 
ser repensado. Não adianta 
compartilhar qualquer coi-
sa mal escrita que se lê nas 
redes sociais e partir para a 

rua simplesmente colocan-
do a culpa de tudo no gover-
no. Ficou claro que muitas 
informações são assimila-
das de qualquer forma, que 
muitas pessoas não se apro-
fundaram nos temas pelos 
quais estavam brigando e 
que, infelizmente, muitos 
não leem.

E quanto ao futuro?
Vejo muitas pessoas com 
discursos prontos e clichês 
contrários à corrupção nas 
altas esferas do governo, 
mas que certamente ofere-

ceriam suborno a um guar-
da para não serem multa-
das, jogam papel na rua, 
furam fila... Então, não sou 
tão otimista com essa histó-
ria de “o gigante acordou”. 
A conscientização precisa 
começar com a gente dando 
o exemplo, ensinando aos 
nossos filhos. Claro que não 
estou generalizando, mas 
será que muitos desses mes-
mos que pintaram o rosto 
e foram para a rua também 
mudaram de comportamen-
to dentro de casa?  

 METRO RIO

EMICIDA 
Em parceria com Criolo, rapper paulista lança CD e DVD ao vivo, com a 

participação de Mano Brown. Ao METRO Rio, ele fala sobre o projeto, rap 
nacional, seu primeiro álbum de estúdio e as manifestações pelo país

‘RAP É 
PROTESTO’ 

EDU CHAVES/FUTURA PRESS

“CRIOLO E EMICIDA 
- AO VIVO”

CRIOLO E EMICIDA

UNIVERSAL MUSIC.,  
R$ 23,90 (DVD) E R$ 

18,90 (CD)



Chegou o dia mais espe-
rado dos 105 anos do Clu-
be Atlético Mineiro. Hoje, 
o Galo pode entrar pa-
ra a história como o dé-
cimo clube brasileiro a 
conquistar a América. Pa-
ra realizar o sonho da tor-
cida, porém, o time alvi-
negro tem a difícil missão 
de vencer o tricampeão 
Olímpia–PAR por três gols 
de diferença – ou pelo 
menos dois, para forçar a 
prorrogação – no segundo 
jogo da final da Copa Li-
bertadores, no Mineirão.

Com o atacante Bernard 
retornando de suspensão, o 

técnico Cuca poderá contar 
novamente com o “quar-
teto fantástico” – formado 
ainda por Ronaldinho, Tar-
delli e Jô – que encantou o 
continente e ajudou a equi-
pe a conquistar sete vitó-
rias nos oito primeiros jo-
gos do torneio (veja a saga 
completa abaixo).

Mesmo com o retorno 
de Bernard, no entanto, a 
maior expectativa dos atle-
ticanos está no craque Ro-
naldinho Gaúcho, respon-
sável direto pela “guinada” 
do Galo desde o ano passa-

do, mas que não jogou bem 
na primeira partida e aca-
bou substituído. “Tudo nor-
mal, em harmonia, tudo 
perfeito. Fico feliz de ter a 
confiança dos companhei-
ros, da comissão, dos tor-
cedores. Estou preparado”, 
garantiu o astro alvinegro. 

E, se depender da torci-
da, a festa está garantida: 
os atleticanos esgotaram 
os ingressos e prometem 
montar o maior mosaico 
da Libertadores para re-
cepcionar o elenco alvine-
gro.  METRO BH
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Martín Silva; Manzur, 
Miranda e Candía; 
Mazacotte, Pittoni, 

Aranda, Benítez e Salgueiro; 
Bareiro e Fereyra. Técnico:  
Ever Hugo Almeida

Victor; Michel (Rosinei), 
L. Silva, Réver e Júnior 
César; Pierre, Josué 
(Leandro Donizete), Diego 
Tardelli, Ronaldinho Gaúcho e 
Bernard; Jô. Técnico: Cuca

ATLÉTICO OLIMPIA

 L ca  Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)  H á i   
H e  a a i  da  h  de B a ia    A bi age  Wilmar  
Roldán, auxiliado por Humberto Clavijo e Eduardo Ruiz (COL).

Mais uma vez, Atlético precisará se superar para reverter um placar adverso na Libertadores  | EMMANUEL PINHEIRO/METRO BH

Libertadores. Atlético 
espera reencontrar o 
futebol encantador 
da primeira fase para 
golear o  Olímpia e, 
finalmente, erguer o 
inédito título

“Em todas as situações há um lado positivo e um 
negativo. O positivo do Independência é de nunca 
termos perdido lá. O daqui é que teremos um público 
maior. Não vivo de superstição. O que Deus preparou 
está preparado, ninguém muda. A torcida é o 12º 
jogador, serão mais de 60 mil e essa ajuda será grande. 
Fico feliz com a fé e a mobilização deles.” 

BERNARD, ATACANTE

Para entrar na história
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“Estou muito feliz, 
muito motivado. São 
momentos como esse 
que marcam a carreira 
de um jogador. Ganhei 
bastante coisa, mas 
não a Libertadores. 
Poder entrar para a 
história do clube e 
ficar marcado por isso 
são situações que me 
motivam ainda mais.” 
RONALDINHO GAÚCHO, MEIA

“O grupo abraçou essa 
causa. Tenho certeza 
que papai do céu está 
reservando uma coisa 
boa para a gente. Temos 
que dar essa alegria 
para a nossa torcida, que 
merece e é diferenciada 
com relação a outras por 
aí. Vamos dar a vida, 
suar sangue. Ninguém 
vê a hora de chegar o 
momento do jogo.” 
PIERRE, VOLANTE
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O último treino de prepa-
ração do Atlético para a 
grande final foi realizado 
ontem em clima de des-
contração no CT do Atléti-
co. A atividade – que con-
tou até com a participação 
de familiares de alguns jo-
gadores – foi composta do 
tradicional “rachão” em 
campo reduzido e, já quase 
no fim do dia, de um exau-
sitivo treino de cobrança 
de pênaltis, a exemplo do 
que havia ocorrido no trei-
no de anteontem à noite, 
no Mineirão.

O mistério sobre a escala-
ção, porém, só será esclare-
cido momentos antes da par-
tida. Enquanto Junior Cesar 
está confirmado pela esquer-
da na vaga de Richarlyson, a 
ala oposta pode ser preen-
chida porMichel, Rosinei ou 
Luan. E ainda há a possibili-
dade de o ténico Cuca esca-
lar mais um volante, impro-
visando Leandro Donizete 
ou Josué no setor.

Preocupação
O técnico Ever Hugo Al-
meida, do Olímpia, con-

cedeu entrevista coleti-
va à imprensa paraguaia e 
disse não estar preocupa-
do com o barulho prome-
tido pela torcida no hotel 
e no campo, mas sim com 
a atuação de Ronaldinho 
Gaúcho e seus companhei-
ros de ataque.

“É importante que ele 
(Ronaldinho) não pos-
sa girar ou arrancar qua-
tro ou cinco metros com 
a bola dominada, porque 

tem muita visão periféri-
ca. Mas o Atlético tem jo-
gadores importantes, co-
mo Tardelli e Bernard. Jô 
também é muito trabalha-
dor. Temos que ter aten-
ção com toda a equipe de-
les. Não podemos ficar 
preocupados com apenas 
um jogador”, explicou.

O Olímpia não quis fazer 
o reconhecimento do Minei-
rão e treinou apenas na Toca 
da Raposa.   METRO BH
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Treino físico e rachão encerraram a preparação do Galo | BRUNO CANTINI/ATLÉTICO

1
Diversão.

Ao fim do treino de ontem, as filhas 
de Josué, Réver e Júnior César entraram no 
gramado e fecharam a agenda atleticana com 
muita alegria. Além dos pais, Victor, Tardelli 
e Bernard entraram na brincadeira.

2 
‘Invasão’.

A final da Libertadores mudou a ro-
tina no Atlético ontem. Jornalistas de todo o 
Brasil e de vários outros países se espreme-
ram na sala de imprensa para a aguardada 
entrevista de Ronaldinho Gaúcho.

3
Festa paraguaia.

Alguns torcedores do Olímpia, que co-
meçaram a chegar aonteontem a Belo Hori-
zonte, não se intimidaram e saíram às ruas do 
Centro da capital com camisas e bandeiras do 
clube. Se conquistar o título, o “Rei de Copas” 
será tetracampeão da Libertadores.

1 2

3

1 . FERNANDO SOUTELLO/AGIF/FOLHAPRESS
2 . BRUNO CANTINI/ATLÉTICO  

3. RODRIGO LIMA/O TEMPO/FOLHAPRESS

Imagens

Último treino. Rachão, descontração, 
pênaltis e dúvida na lateral direita
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Crise, insatisfação da torci-
da, tensão e vergonha. Es-
sas palavras têm sido re-
correntes para o torcedor 
do São Paulo por causa dos 
últimos jogos. O jejum é 
longo: dez partidas sem 
vencer – o último triun-

fo ocorreu em 29 de maio, 
sobre o Vasco, por 5 a 1 –, 
sendo sete derrotas conse-
cutivas. Hoje, às 21h, o Tri-
color recebe o Internacio-
nal no Morumbi, em jogo 
antecipado da 12ª rodada 
do Campeonato Brasileiro, 
para tentar afastar de vez a 
crise para bem longe. 

“Amanhã [hoje] é o dia. 
Já não temos mais gordu-
ra para queimar. É prati-
camente a última chance 
(para não entrar na zona 
do rebaixamento). É ga-
nhar ou ganhar, de qual-

quer jeito, mas não com 
desespero e, sim, com a ca-
beça. Amanhã é o recome-
ço, o primeiro passo para 
voltar à boa fase”, disse o 
atacante Luis Fabiano.

A parada do São Paulo é 
dura também no domingo. 
Em 16º lugar no Campeo-
nato Brasileiro com oito 
pontos, o clube enfrentará  
o Corinthians, para quem 
perdeu os dois jogos da 
Recopa Sul-Americana.

Na segunda, viaja para Ale-
manha, Portugal e Japão para 
torneios amistosos.  METRO

Dia D. Em meio 
à crise, São Paulo 
encara o Inter em 
casa mirando o fim 
da má fase

Luis Fabiano será titular contra o Colorado | RAFAEL NEDDERMEYER/FOTOARENA

O desafio do Santos não é fá-
cil: precisa derrotar o Crac-
-GO em Catalão ou empa-
tar por um placar igual ou 
maior do que 2 a 2, já que o 
primeiro duelo, na Vila Bel-
miro, foi 1 a 1. Mesmo as-
sim, o Peixe é favorito para 
o confronto, pelo menos pa-
ra o atacante Neilton.

“O Santos é time grande 

e é o favorito. Será um jogo 
decisivo e temos de entrar 
ligados, porque o Crac sur-
preendeu a todos nós [no 
primeiro jogo]. Se dermos 
mole, eles podem fazer gol. 
Temos de entrar ligados a 
exemplo do que eles fizeram 
aqui [em Santos]”, afirmou 
o camisa 11, substituto de 
Neymar na equipe.   METRO

Palmeiras

Aranha; Galhardo, 
Gustavo Henrique, 
Durval e Mena; Alan 

Santos, Alison, Pedro Castro e 
Leandrinho; Neilton e Willian José. 
Técnico: Claudinei Oliveira

Aleks; Rodnei, Bruno 
Alves, Ben Hur e Rodrigo 
Crasso; Coquinho, 
Washington, Didi e Diogo Medeiros; 
Jonhathan (William Amendoim) e 
Danilo. Técnico: Marcelo Rocha

CRAC-GO SANTOS

	 E ádi  Genervino da Fonseca, em Catalão (GO), às 21h50
	
	 T a i ã  Band

Peixe. Time é favorito 
hoje, diz Neilton

Neilton (com a bola) é a esperança do Peixe | FRED CASAGRANDE/METRO SANTOS

“Nós é que vamos tirar 
o São Paulo dessa má 
fase jogando bola. 
A parte externa, 
vamos deixar para os 
diretores.” 

LUIS FABIANO, ATACANTE DO SÃO PAULO

Muriel; Ednei, Ronaldo 
Alves, Juan e Kleber; 
Willians, Josimar, 

Fabrício e D’Alessandro; Forlán e 
Leandro Damião (Jorge Henrique). 
Técnico: Dunga

Rogério Ceni, Douglas, 
Lúcio, Rafael Toloi e 
Clemente Rodríguez 
(Reinaldo); Rodrigo Caio, Denilson, 
Jadson e  Ganso; Osvaldo e Luis 
Fabiano. Técnico: Paulo Autuori

SÃO PAULO INTERNACIONAL

	 E ádi  Morumbi, às 21h

	 T a i ã  Rádio Bandeirantes

Leandro
O atacante, que perten-
ce ao Grêmio, tem boas 
chances de permanecer 
no Verdão até o fim do 
ano que vem. O alviver-
de tem acordo com o clu-
be gaúcho para prolongar 
o empréstimo do jogador 
até o fim de 2014. O atual 
contrato de Leandro com 
o Palmeiras vai até o final 
deste ano. A extensão do 
vínculo é unilateral e pre-
vista em contrato. Caso o 
Grêmio queira antecipar 
o retorno, terá de pagar 
uma multa.  METRO

O Barça ficou sem treinador 
por apenas quatro dias. On-
tem, o clube espanhol anun-
ciou a contratação do argen-
tino Gerardo “Tata” Martino, 
50, como novo comandante.

O ex-técnico do Newell’s 
Old Boys ficará na equipe ca-
talã por duas temporadas, 
substituindo Tito Vilanova – 
que precisou deixar o cargo 
para intensificar o tratamen-
to contra um câncer.

Tata admitiu que, como já 
falava a imprensa espanho-
la, a família de Messi teve in-
fluência em sua contratação. 

“Os detalhes de como foi 
a situação eu não conheço. 
Não tenho dúvidas que  Leo 
Messi falou com os dirigen-
tes do clube”, disse o compa-
triota do craque, que estava 
na mira do Santos.  METRO

Barcelona. 
Martino é o 
novo técnico

Martino assinou contrato de dois

anos | MICHAEL STEELE/GETTYIMAGES

“Espero me encaixar 
rapidamente, entender  
o que se pede e estar  
à altura do clube.”
GERARDO MARTINO, TÉCNICO DO BARCELONA

É hoje!

Morre o ex-lateral  
Djalma Santos

O ex-lateral direito Djal-
ma Santos, bicampeão 
mundial em 1958 e 1962, 
ídolo do Palmeiras e da 
Portuguesa, morreu on-
tem, aos 84 anos, em Ube-
raba (MG). O ex-jogador 
estava internado com in-
suficiência respiratória e 
pneumonia.  METRO

Cleber assina 
com o Timão

O zagueiro Cleber, final-
mente, fechou contra-
to com o Timão até de-
zembro de 2017. “Chegou 
mais um para o bando. E 
bem louco, viu? Tô loucão 
mesmo. Espero contribuir 
muito com o clube e fazer 
história no Corinthians”, 
disse.  METRO

Corinthians Bicampeão

5 corintianos ainda presos

154
DIAS

na Bolívia Djalma Santos fez história na 

Seleção, Palmeiras e Portuguesa  


